
  

 
 

Porto Alegre, 04 de janeiro de 2021. 
 

 
Oportunidade 03/2021 – Presença digital avançado - Desenvolvimento da cadeia produtiva 

de A&B 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Marketing digital (nível avançado) 

Objetivos:  

Aumentar a competitividade a partir da utilização do marketing digital no planejamento das 

ações da empresa (com soluções de presença digital em nível avançado). 

 

Conteúdos sugeridos: 

• Revisão de posicionamento e mix de produtos (pós-pandemia); 

• Mapeamento de oportunidades e ações (pós-pandemia); 

• Revisão de personas; 

• Fortalecimento das marcas através da presença institucional; 

• Fortalecimento das marcas construção de autoridade; 

• Atração de clientes e conversão; 

• Relacionamento com audiência e clientes; 

• Definição das estratégias com foco em presença online, marketing de conteúdo, e-mail 

marketing, mobile marketing, inbound marketing e social Ads; 

• Conteúdos e relacionamento com clientes antes de depois de participação em feiras; 

• Ações de pós-venda (suporte, retenção e indicação). 

Metodologia sugerida: Workshop + Consultoria (no formato a distância) 

Público-alvo: Empresas que participam do projeto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de 

Alimentos e Bebidas do RS, com execução prevista para fevereiro de 2021. 

Este projeto que se iniciou em 2019, com foco nas ações de presença digital desde o seu primeiro 

ano, encaminha-se para o terceiro de execução. 

Desta forma, as empresas participantes possuem experiência em presença digital, com capacidade 
de avaliação de métricas e de realização ações em nível avançado. 

Carga horária estimada: até 9 horas de instrutoria + 8 horas consultoria (no formato a distância) 

Prazo de cadastramento: Até 17 de janeiro de 2021. 

Observações Finais: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 

em nosso Banco de Soluções de propriedade intelectual, clicando aqui. 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
https://docs.google.com/forms/d/1Us4wxCTurTctz_WQyIofjEkQoMn6Ew3zxa_j9SU38Pg/viewform?edit_requested=true

